
 

Miten kuvailisit tyyliäsi? 

Pukeudun päivän ja fiiliksen mukaan. Nyt syksyllä suosin lämpimiä neulemekkoja. Farkut ovat 

jalassa ympäri vuoden. Pidän yleensä melko maanläheisistä ja murretuista sävyistä.  

Mikä inspiroi sinua pukeutumisen suhteen? 

Seuraan jonkin verran muotia, mutta pukeudun tietenkin oman maun mukaan. Luonto inspiroi 

minua väreineen ja muotoineen. Tällä hetkellä olen aika villiintynyt eläinpaidoista. 

Onko sinulla idoleja tai ihailetko jonkun pukeutumista tai tyyliä? Kenen? 

On minulla idoleja vaikka keitä! Lisäksi ihailen monien ystävieni pukeutumistyyliä. Kadulla 

kulkiessani tykkään monien ihmisten persoonallisista tyyleistä, jotka eivät kuitenkaan ammu yli 

vain siksi että erottuisi, mutta näyttävät selvästi kantajansa omalta. 

Oletko tyytyväinen tyylisi? 

Olen tyytyväinen. Välillä tulee töppäyksiä, mutta tyyliä ja pukeutumista ei kannata todellakaan 

ottaa liian vakavasti  

Haluaisitko jotenkin muuttaa tyyliäsi? Miten?  

Enpä oikeastaan haluaisi. Tyylini muuttuu aina itsestään johonkin suuntaan riippuen sitä mitä 

milloinkin huvittaa päälle laittaa. 

Mistä ostat/hankit vaatteesi? 

Ihan kaikkialta mistä löydän kivoja juttuja! Netistä on helppo tilata. Välillä vaihdellaan kavereiden 

kanssa, kun on vaatekaappien siivousaika.. Asusteita ja neuleita neulon välillä itse. 

Kuinka usein ostat/hankit vaatteita? 

Syksyisin ja keväisin tulee osteltua enemmän. Muuten ehkä vähintään kerran kuussa tulee jotain 

uutta hankittua. 

Kuinka paljon käytät rahaa pukeutumiseen? 

En todellakaan osaa sanoa. Liikaa varmastikin. 

Millaista palautetta saat tyylistäsi? 

Saan yleensä kehuja ja kivoja kommentteja. Toissaviikolla kuulin juuri eräältä oppilaalta, että 

minulla on joka päivä tosi hienot vaatteet (ja eri vaatteet). 

 



Miten kuvailisit tyyliäsi?  

 

Tyylini on mielestäni maanläheinen, pirteä, vähän epäsiisti, mutta kuitenkin tyttömäinen. Tyylini 

on mielestäni pysynyt pitkään melko samana, olen esimerkiksi suosinut pitkään mekkoja ja 

hameita. Myös luottovärini vihreä toimii yhä. Värit, pinnat ja kuviot ovat minulle tärkeämpiä kuin 

mallit ja materiaalit. Vietin opintojen takia kaksi vuotta työhaalareissa, nyt pajahommien jälkeen 

olen mielestäni löytänyt tyylini ja pukeutumisen ilon uudestaan. Oikeastaan tyylini kuvaileminen 

sanallisesti on todella vaikeaa. 

 

Mikä inspiroi sinua pukeutumisen suhteen? 

 

Vuodenajat, luonto. blogit, käsityölehdet ja kirpputorit. Ajattelen, että elämäntyylini ja asenteeni 

tulee välittyä ulkoisesta olemuksestani. Myös muilta, erityisesti aivan vierailta ihmisiltä saatu 

palaute innostaa. 

 

Onko sinulla idoleja tai ihailetko jonkun pukeutumista tai tyyliä? Kenen? 

 

Ihailen nuorempaa siskoani pukeutujana, jotenkin hän onnistuu aina näyttämään 

mielenkiintoiselta, reippaalta ja ihanalta. Oikeastaan ihailen ihan kaikkia, jotka ovat löytäneet 

oman tyylinsä ja viihtyvät vaatteissaan.  

  

Oletko tyytyväinen tyylisi? Haluaisitko jotenkin muuttaa tyyliäsi? Miten?  

 

Olen tyytyväinen, mutta tiedän silti tyylini hieman muuttuvan vähitellen. Uskallan kokeilla uusia 

juttuja, mutta toisaalta tiedän myös mitkä jutut ovat minua ja mitkä eivät.  

 

Mistä ostat/hankit vaatteesi?  

 

Ostan paljon mekkoja, kenkiä ja laukkuja kirpputoreilta. Housut ostan melkein aina kaupasta ja 

muutenkin hankin vaatteistani ison osan ihan tavallisista ketjuliikkeistä.  

 

Kuinka usein ostat/hankit vaatteita? 

 

Välillä satun löytämään vaatteita kirpputoreilta viikoittainkin, toisaalta voi mennä useita 

kuukausia ilman että hankin tai ostan uusia vaatteita. Joskus saan vaatteita ystäviltä tai 

sukulaisilta, ehkä jopa dyykkaan jotain vaatekappaleita.  

  

Kuinka paljon käytät rahaa pukeutumiseen? 

 

Käytän pukeutumiseen rahaa todella vaihtelevasti. Ostan muutamia uusia vaatteita 

vuodenaikojen vaihtuessa ja täydennän kunnolla vaatekaappiani aina syksyisin kun olen ollut 

kesän töissä. Opiskelijabudjetilla en voi törsäillä pukeutumiseen, mutta toisaalta en sitä 

haluaisikaan jatkuvasti tehdä. Järkevästi hankitut vaatteet miellyttävät pitkään ja hyvät 

kirpputorilöydöt ovat paljon enemmän kuin jatkuvasti hankitut rätit.  



 

Millaista palautetta saat tyylistäsi? 

 

Saan usein palautetta väreistä ja kuoseista ja niiden yhdistelemisestä. Kirpputorivaatteet ja -

asusteet keräävät selkeästi eniten huomiota ja kommentteja. Saan oikeastaan pelkästään 

positiivista palautetta. "Tuo mekko on niin sinun näköinen" -tyyliset kommentit on vähän 

ärsyttäviä, varsinkin jos ne sanoo tuntematon myyjä vaatekaupan tai kirpputorin kassalla. Kuulen 

saman kommentin lähes joka kerta, kun ostan vaatteita tai asusteita :)  

 

En halua pukeutumisellani ärsyttää ihmisiä, mieluumminkin ilahduttaa.  

 



Miten kuvailisit tyyliäsi? 

Vaikka urheilen ihan tosissaan kilpajuoksua, se ei näy tyylissäni muuten, kuin urheillessa. Tykkään 

käyttää paljon hameita mekkoja ja jos laitan jalkaani farkut tai housut, pitää jaloissa olla korkoa 

tai sään salliessa balleriinat. Tykkään pitkistä jaloistani ja jos haluan korostaa niitä, vaikka lyhyellä 

hameella, haluan silloin, että ylävartalo on mahdollisimman peittävä.  

 Tyylissäni on pikkutyttömäistä leikkisyyttä mekoilla, mutta toisaalta rakastan miesten vaateita 

mm. kenkiä ja villapaitoja.  Tykkään myös leikitellä vastakohdilla. Jos asussa on jotain miesmäisiä 

vaateita, pitää olla ranteet tai nilkat näkyvillä, korkoa tai vähintään supernaisellista hajuvettä.  

Haluan tavallaan erottua muista ja jos olen löytänyt, jonkun kivan jutun mikä toimii minulla, 

minua harmittaa, jos siitä tulee suuren joukon massatuote ja sen takia vähennän sen käyttöä.  

Esimerkkinä voisi olla esim. Peplum villitys. Minulla ei ole naisellista lantioita, mutta yksi lempi 

paidoistani on joskus aleista muutama vuosi sitten löytämäni peplum paita, jota olen yhdistänyt 

pilli farkkuihin tai lyhyeen hameeseen. Myös tämän syksyn viininpunaista olen jo käyttänyt jo 

monta vuotta, kun otin käyttöön pikkutyttönä vintiltä löytämäni viininpunaisen villatakin. Siksi en 

sorru massan mukana esim. viininpunaisiin farkkuihin, vaikka joka toisella vastaantulijalla olisi 

sellaiset. 

Seuraan muotia paljon, mutta en lähde mukaan kaikkiin villityksiin. Viime kesänä odotin jo syksyä, 

että voisin taas palata omiin suosikkeihin murrettuihin sävyihin, koska minulle pastelli värit eivät 

iskeneet yhtään. 

Säästän paljon hyviä vaateita ja otan ne taas käyttöön silloin kun ne taas iskevät. Hyvä esimerkki 

tästä on vaikka, raidat, tummasininen, beige, musta, punainen. Kaikki kiertää ja muutaman 

vuoden sykleissä ja jos olen käyttänyt raitoja ihan liikaa, pidän vuoden tauon  ja otan ne taas 

käyttöön. Toimii Tummasininen oli monivuotinen lemppari mustan jälkeen, mutta tällä hetkellä 

kallistun taas mustaan, sama pätee myös korujen kullan ja hopean vuorotteluissa. 

Minua harmittaa myös, jos olen alipukeutunut. laittaudun aina, kun lähden ihmisten ilmoille, enkä 

voisi ikänä kuvitella käyttäväni urheilu vaateita esim. college housuja esim. koulussa. Kotiin 

palattuani vaihdan kuitenkin rennommat ja ruuanlaittoa kestävät kotivaatteet. 

Mekot on maailman mukavampia asuja päällä ja lämpimiäkin, kun alle voi laittaa paksuja 

sukkahousuja. Haluan pysyä myös terveenä ja minusta ei ole noloa kävellä suomen talvissa 

toppahousuissa ja kuoriutua sitten perillä taas mekkoon.. 

Kiinnitän myös huomiota materiaaleihin ja vaateissa keinokuituja ei saa olla enempää, kuin 40 %. 

Oikea villa lämmittää paremmin ja vaatteet ja tietenkin luonnolliset materiaalit  kestävät myös 

pidempään tai sitten niistä vaan pitää parempaa huolta  

En koe, että olisin mikään hyvä meikkaamaan ja sillä en pysty korostamaan tyyliäni. Kynnet ovat 

kuitenkin minulle tärkeät ja vaikka asu olisi musta tai harmaa, minulla on aina kynsilakkaa. Ja 

kynsilakkojen väreillä voi hullutella vaikka kuinka paljon ja ne ovat edullinen tapa, jos haluaa 

kulkea muodin väri trendien matkassa. 

  



Mikä inspiroi sinua pukeutumisen suhteen? 

Tarkkailen todella paljon, miten ihmiset pukeutuvat ja saatan tehdä jopa johtopäätöksiä heidän 

luonteestaan. Luen paljon muotilehtiä ja muotikuvat antavat minulle uusia inspiraatioita. Luen 

myös jonkun verran blogeja ja katselen kansainvälistä lookbookkia. 

Tällä hetkellä asun Brysselissä, joka on kuin pikku Pariisii tyylikkäine ihmisineen. Puolentunnin 

juna matkan päässä on taas nuorekkaampi hipsterimäinen Antwerpen, joka on täynnä kokeilevien 

nuorten suunnittelijoiden liikkeitä.  Saan siis paljon inspiraatiota ja uusia ideoita, vaan 

katselemalla ja yhdistelen tai pyydän pikkusiskoa tekemään minulle, jotain mitä en vielä ole 

löytänyt kaupasta, mutta olen nähnyt esimerkiksi kadulla. 

 

Onko sinulla idoleja tai ihailetko jonkun pukeutumista tai tyyliä? Kenen? 

Alexa Chung yhdistää kivasti. Tyttömäisiä juttuja vaikka miehisiin kauluksiin tai rikkoo muuten 

naisellisen asun jollain rajummalla jutulla.  Uusin suomalainen löytö on indiedays blogi Annaliina. 

On kiva katsella upeita asu kuvia tutuissa Turun maisemissa ja Annaliinan tyyli on persoonallisen 

rohkea, eikä kopio muista H & M, Zara muoti bloggareista. 

  

Oletko tyytyväinen tyylisi?  

Olen tyytyväinen. Haaveissa olisi, ostaa harvemmin laadukkaita vaateita, mitä sitten pystyn 

yhdistämään vanhoihin juttuihin.  Minulla ei myöskään ole omasta mielestä yhtä selkeää tyyliä ja 

se on myös minun juttuni, että pukeudun ailahtelevasti. Niin kun monesti olen maininnut 

pikkutyttö tai mies  

Jos minulla olisi enemmän rahaa, minulla riittäisi rohkeus käyttää nuorten suunnittelijoiden 

kokeilevimpia mekkoja. Saattaisin kuitenkin edelleen yhdistellä niitä edullisempiin juttuihin. 

Tyyli on myös paljon asenteesta kiinni. Kannan rohkeasti vaatteeni. Tykkään, jos herätän 

huomiota pitkine päästä varpaisiin tuijotuksin, koska tiedän silloin että asuni on onnistunut. On 

myös ihana, jos joku pysäyttää kaupungilla ja kysyy, mistä olen ostanut päällä olevan takin tai 

mekon. Minulla on myös paljon massa päiviä, jolloin saan kommenttia siitä pikkusiskoltani. 

Puolustusreaktioni on perus, mutta yhdistelmä oli mulla jo kauan ennen muita. Harrastan myös 

itse paljon sitä, että kehun tuntemattomienkin vaatteita, jos joku oikein kolahtaa. Siitä saa itselle 

ja toiselle tosi hyvän mielen.  

 

Haluaisitko jotenkin muuttaa tyyliäsi? Miten?  

Jos keksin jonkun tosi hyvän yhdistelmän saatan laiskuuttani käyttää sitä useasti, mutta yleensä 

pyrin siihen, että asu tulisi koottua ihan uusista yhdistelmistä. 

Haluaisin säästää rahaa ja ostaa Bryssel vuoteni jälkeen jonkun nuoren suunnittelijan laukun tai 

kengät. Vuodesta jäisi sitten toivottavasti pysyvä muisto ja rahat eivät menisi ketjuliikeisiin. 



Mistä ostat/hankit vaatteesi?  

Lempikauppani on Urban outfitters, Weekday, Monki, Naf Naf ja Massimo duttin ale nurkkaus. 

Tykkään siitä, että kaupassa vaateet on selkeästi esillä, mieluiten värien mukaan. Ostan siksi 

paljon ulkomailta, joihin pääsen matkustamaan urheilun kautta leireillä ja kilpailumatkoilla. 

Lähin Urban outfitters on Tukholmassa, mutta tällä hetkellä Brysselissä. Weekday ja Monki 

löytyvät Helsingistä. Kauhukuvani on Gina tricot täynnä ihmisiä ja vaatteita  joka puolella, myös 

lattialla. Myönnän, vaikka kuinka yritän välttää ostan myös satunnaisesti GT, HM vaateita. Yritä 

silti kiinnittää huomiota materiaaliin ja edellä mainituista kaupoistakin löytää laadukkaita 

vaateita, kun vähän tutkiskelee lappuja. 

Kuinka usein ostat/hankit vaatteita?  

Syksyllä ja keväällä jotain isompaa, jos on tarve ja muuten pienempiä ostoksia. Alennus 

myynneistä en kauheasti tykkää, mutta silloin, jos on tarvetta jollekin kalliimmalle tuotteelle se 

kannattaa ostaa vaikka varastoon,,eli joulun ja juhannuksen jälkeen. 

En kauheasti käy kirpputoreilla, mutta isälläni on kolme siskoa, jotka ovat viettäneet nuoruutensa 

60–70 luvulla ja vanhan talomme vintti oli sitten paratiisini jo lapsesta asti.  Minulla onkin 

käytössä paljon sieltä löytämiäni laukkuja ja paitoja. Ennen ostettiin harvemmin ja kun ostettiin, 

tuotteet oli laadukkaita: villaa silkkiä, nahkaa. Tietenkin tehtiin myös paljon itse esim. kudottiin 

villapaitoja 

Kuinka paljon käytät rahaa pukeutumiseen? 

Ihan liikaa on tullut nuorempana käytettyä, mutta onneksi vanhoja lemppari vaateita pystyy 

yhdistelemään. Annan paljon vaateita pikkusiskolleni ja hän muokkailee niistä uusia, jota sitten 

haluan takaisin. Vien paljon myös vaateita kirpputorille ja minua harmittaa, kun lasken kuinka 

paljon rahaa olen  saanut vaateisiin kulumaan. 

Nykyään ostan harvemmin, mutta laadukkaampaa, joten raha esimerkiksi kuukauden keskiarvossa 

voivat pysyä samoina 30 €/kk. Edelleen poden huonoa omatuntoa ostelusta ja en pidä tarkkaa 

kirjanpitoa vaate kuiteista. 

Millaista palautetta saat tyylistäsi? 

En näytä yhtään vaateiden perusteella urheilijalta. Osaan pukeutua tilanteen vaatimalla tavalla 

asiallisesti. esim. ollessani töissä vakuutusyhtiössä, jakkujen käyttö ei ollut ongelma. 

Minulla on kuulemma ihan oma tyyli. Paras kaveri sanoi, että minulla on ihan tosi kivoja vaateita, 

mutta itse yhdistelisi ne eri lailla. Ja tietenkin on kiva, kun kadulla pysäytetään ja kysytään, esim. 

mistä olen ostanut päälläni olevan lempimekkoni. (Weekday Tukholma) 

Ja tietenkin ihmisten katseita hyvässä tai pahassa tykkään, leikitellä vaatteilla. 



 

Miten kuvailisit tyyliäsi? 

Olen muodonmuuttaja pukeutumisen suhteen, eli voin vaihtaa tyyliäni hetkessä. Joskus olen 

tyttömäisesti hempeissä sävyissä, joskus taas räväköissä ja värikkäissä vaatteissa. Joskus puen 

paljon todella erikoisia vaatteita päälleni, joskus taas näytän melkeinpä tuiki tavalliselta.  Runsaat 

asukokonaisuudet, raskaat meikkaukset, ja peruukit ja piilolinssit ovat kuitenkin olennainen osa 

pukeutumistani. 

Kaikista rakkain pukeutumistyylini on Englannista 80-luvulta lähtöisin oleva Kandi raver -tyyli. 

Tyylin ominaisia piirteitä ovat värikkäät tai kirkkaan väriset vaatteet, lapsekkaat koristukset 

asussa ja ennen kaikkea kandeiksi kutsutut helmikorut, joita annetaan muistoksi itsestään muille 

ihmisille. Tyylin yleinen elämänfilosofia on P.L.U.R.R, eli Peace, Love, Unity, Respect ja 

Responsibility. 

Mikä inspiroi sinua pukeutumisen suhteen? 

Pidän vaatteissa väreistä ja runsaista yksityiskohtaisista kokonaisuuksista, joissa kaikki puvun osat 

pelaavat yhteen.  Yleensä yksittäinen koru tai väriyhdistelmä inspiroi tekemään kokonaisen 

asukokonaisuuden tämän ympärille! Yritän miettiä jokaiselle päivälle uudet vaatteet ja jos en heti 

keksi niitä, niin menen pois ja tulen kohta takaisin vaatekaapin eteen miettimään. Tämä helpottuu 

vuosien aikana ja nykyään vaatteiden valinta on minulle aika helppoa ilman sen kummempaa 

inspiraatiota. 

Olen saanut usein kuulla vaatteiden tuovan mieleen japanilaisen vaihtoehtopukeutumisen, mutta 

otan paljon vaikutteita myös ihan Englannista ja mm. 90-luvusta. 

Onko sinulla idoleja tai ihailetko jonkun pukeutumista tai tyyliä? Kenen? 

En ihaile ketään, sillä tyylini on todella omintakeinen. Annan silti tukeni kaikille muillekin 

vaihtoehtopukeutujille ja voin tarkkailla ihastuneena monen ihmisen pukeutumista, vaikka en itse 

ikimaailmassa suostuisi pukeutumaan samalla tavalla. 

Oletko tyytyväinen tyylisi?  

Olen, tyylit ja ennen kaikkea vaatteet ovat sellaisia, että niiden käytössä voi kehittyä. 

Pukeutumista ei kannatta lopettaa siihen, ettei heti alussa tunnu syntyvän järkeviä 

asukokonaisuuksia, sillä sekin kysyy vain aikaa ja vaivaa kehittää omaa vaatesilmäänsä. 

Haluaisitko jotenkin muuttaa tyyliäsi? Miten? 

En, mutta toivoisin, etten jämähdä pukeutumisessa paikoilleni, vaan kykenen luomaan uudenlaisia 

asukokonaisuuksia ja inspiroitumaan uusista asioista jatkuvasti. Pelkään, että jossain vaiheessa 

huomaan käyttäväni jatkuvasti samoja vaatteita, koska en koe enää minkään muun asun sopivan 

minulle. Suurinta päänvaivaa minulle tuottaa kirjaimellisesti katsoen hiukseni, miksi pidän usein 

peruukkeja. 

  



Mistä ostat/hankit vaatteesi? 

Suurimman osan vaatteistani ostan ihan tavallisista kaupoista ja kirpputoreilta. Tykkään kierrellä 

paljon kaupungilla ja tutkin uteliaana kaikenlaisia vaatteita ja mietin, voisiko niistä muokata 

jotenkin itselleen sopivampia. Koska mahdun osaan lasten vaatteista, niin saatan myös etsiä näitä 

niiden värikkyyden takia. Jotkut vaatteeni ostan vaihtoehtopukeutumiseen erikoistuneista 

liikkeistä ja suurimman osan näistä erikoisemmista vaatteistani saan Von Aidainder -

tuotemerkiltä. Olen kova myös tekemään itse mm. koruja asuihini. 

Kuinka usein ostat/hankit vaatteita? 

Minulla ei ole kauheasti aikaa jatkuvaa shoppailuun, mutta tapani vaihtaa joka päivä vaatteita saa 

minut nopeasti näyttämään siltä kuin vaatekaappini pullistelisi vaatteista. En tykkää tuhlata 

kauheasti rahaa, miksi ostan vaatteen vasta kun sellaisen todella tarvitsen tai jos näen hyvän 

tilaisuuden jossain. Joskus saatan pitää jotain rakasta vaatekappaletta viimeiseen asti päälläni, 

kunnes se on niin huonossa kunnossa, että melkein hajoaa. Kaikki vaatteet, joita en käytä, siirrän 

heti pois kaapistani ja varon jatkossa ostamasta samanlaisia. Onneksi vaatekokoni ei ole 

muuttunut viiteen vuoteen. 

Kuinka paljon käytät rahaa pukeutumiseen? 

Olen oikeasti kauhean pihi ja teen kalliita ostoksia harvoin. En siis paljon, koska alennusmyynnit ja 

vaatekierrätys ovat hyviä keinoja saada halpoja vaatteita, joita ei ainakaan heti jonkun muun 

päällä näy. Kallis hinta ei tee vielä mistään vaatteesta upeaa, jos sitä ei osaa käyttää päällä. 

Millaista palautetta saat tyylistäsi? 

Ihmiset ovat pääsääntöisesti todella uteliaita ja positiivisia. Netin välityksellä ollaan ehkä hieman 

kriittisempiä, mutta tämä onkin helpompaa, kun ei tarvitse kohdata toista elävänä. On normaalia, 

että ihmiset kehuvat minua söpöksi ja nätiksi ja kiittelevät värikkäitä vaatteitani. En koe 

mitenkään herättäväni negatiivista huomiota tai sitten ihmiset pysyvät järkevästi hiljaa. Monet 

ihmiset ovat myös netissä ilahtuneet kovasti siitä, että herättelen vanhaa Kandi raver -tyyliä taas 

henkiin ja se innostaa heitäkin aloittamaan taas tämän tyylin parissa. 

www.kc.vuodatus.net 

 



Miten kuvailisit tyyliäsi?  

 80-luvun thrash metal, eli rässiliivi on usein päällä sekoitettuna muihin vaatteisiin. Muuten sitten päällä 

onkin ihan tavalliset farkut ja t-paitoja. 

 

 Mikä inspiroi sinua pukeutumisen suhteen? 

Ruotsalainen popmusiikki ja Anthrax-yhtye. 

 

Onko sinulla idoleja tai ihailetko jonkun pukeutumista tai tyyliä? Kenen? 

Varsinaisia idoleja ei ole. 

 

Oletko tyytyväinen tyylisi?  

En pukeutuisi näin jos olisin tyytymätön. 

 

 Haluaisitko jotenkin muuttaa tyyliäsi? Miten? 

 En keksi pävitettävää, tyylii muuttuu itsestään sitä mukaa kun vaatteita vaihtuu käytöstä pois. 

 

 Mistä ostat/hankit vaatteesi? 

 Milloin mistäkin, joskus kirpputoreilta tai vaikkapa farkut saatan hakea Dressmanista. Paidat tulee 

yleensä tilattua netistä tai ostettua keikoilta. Osa vaattesita tulee käytännöllisyyden ja kestävyyden 

puolesta hommattua Varustelekasta, koska se on Suomen paras kauppa. 

 

 Kuinka usein ostat/hankit vaatteita? 

 Sitä mukaan kun vanhat alkavat hajota alta. Silloin tulee haettua uusia. Paitoja tulee tilailtua joskus 

kaverin kanssa. 

 

 Kuinka paljon käytät rahaa pukeutumiseen? 

 Aika vähän, vuodessa ehkä muutaman sata euroa. 

 

 Millaista palautetta saat tyylistäsi? 

 Palautetta? Harvemmin tulee, mutta metallin ylivertaisuus kuulemma välittyy. 
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